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八ヶ岳囲碁合宿への参加をお待ちしています 
 

2020 年 5 月 23 日（土）― 24 日（日） 八ヶ岳エスペラント館 

Maja kunsido: 2020.5.23-24 Jacugatake-Esperanto-Domo 
 

山梨県北杜市にある日本エスペラント協会の研修施設「八ヶ岳エスペラント館」は、この季節、

新緑でとても美しくなります。新緑と静謐の中で、囲碁を楽しみませんか。皆さんの参加をお待ち

しています。 

場所： 八ヶ岳エスペラント館 （電話 ０３-３４９１-１３４９） 

（中央線小淵沢で小海線に乗り換え、一つ目の駅甲斐小泉駅下車徒 10 分） 

会費： ３０００円（食費は別。近所のレストランで食べます）   

申し込み： 堀泰雄まで。メール： hori-zonto@water.sannet.ne.jp  

電話・ファックス：027-253-2524  

手紙：371－0825 前橋市大利根町 2－13－3 

  午後 2 時ごろから対局を始めます。お昼を食べてから（持参して）お出でください。翌日は、

午前中で終了します。 

 

Maja kunsido la 23an de majo – la 24an de majo en Jacugatake-Esperanto-Domo. 

Kontaktu s-ron HORI    Rete: hori-zonto@water.sannet.ne.jp  

Telefone: 027-253-2524  
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JEGA 第 40 回新春囲碁大会報告 

Raporto pri la novjara konkurso 

堀さんが 3 位 

第 40 回新春囲碁大会は、２０20 年１月１3 日（成人の日） 10：30～16：00 に、大崎囲碁クラブ 

で開かれ、応援の一村さんが 1 位、応援の青山さんが 2 位、エスペランチストでは堀さんが、3

勝一敗で 3 位になりました。昨年まで 2 連勝だった森さんは、「さすがに、連続優勝で 2 段も昇段

して 7 段になってしまっては勝つのは難しい」とぼやいていました。 

La 40a Novjara Go-konkurso de JEGA okazis la 13an de januaro 
2020 en la Oosaki-Go-klubo. Helpantoj s-ro Iĉimura kaj s-ro Aojama 
okupis la unuan kaj la duan lokon, kaj s-ro Hori (4-dano) okupis la trian 
lokon. 

 

   

  * Mankas s-ro Kinoŝita, ĉar li frue revenis hejmen. 

 

森 Mori 

青山 Aojama 

堀 Hori 

桜井 Sakurai 

一村 Iĉimura 

佐々木 Sasaki 
清瀬 Kijose 
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 青山 一村 木下 清瀬 桜井 堀 森 佐 々

木 

勝数 順位 

青山  ７段  × 〇   〇 〇  ３ ２ 

一村  ５段 〇  〇    〇 〇 ４ １ 

木下  ５段 × ×   〇   × １ ６ 

清瀬  ４段     × × × × ０ ８ 

桜井  ８段   × 〇  × ×  １ ７ 

堀   ４段 ×   〇 〇   〇 ３ ３ 

森   ７段 × ×  〇 〇    ２ ４ 

佐々木 ５段  × 〇 〇  ×   ２ ４ 

  
 今年はエスペランチストが 5

人、桜井囲碁教室の助っ人が 3

人の、合計 8 人で、囲碁大会が

行われた。エスぺランチストの

参加者は、桜井信夫、木下恒、

森均、佐々木照央、堀泰雄の 5

人。段々少なくなるのがさびし

い。昔は 20 人以上が参加して、

日本棋院で開かれたこともあっ

たとか。優勝は、助っ人の一村さん、2 位も助っ人の青山さん、やっと 3 位に堀が入っ

た。堀は、毎年不調だったが、今回はなぜか 3勝一敗という好成績で 3位に入った。東

京には、まだ囲碁を打つエスペランチストもいるのだから、助っ人なしの大会が出来る

よう、皆さんの参加をお待ちしたい。 

Ĉi-jare 5 esperantistoj kaj 3 helpantoj el Go-klaso de s-ro Sakurai 
partoprenis kaj okazis la novjara konkurso. Unuan lokon kaj la duan 
lokon okupis la helpantoj, kaj s-ro Hori okipis la 3an lokon. Antaŭ 20 
jaroj partoprenis pli ol 20 homoj kaj la konkurso okazis en la sidejo de 
Nihon-Kiin. Estas tre bedaŭrinde, ke pli kaj pli malmultiĝas 
partoprenantoj. Loĝas ne malmultaj Go-amantoj en Tokio, do ni esperas, 
ke en la venonta jaro ili pozitive partoprenos en la konkurso. 
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Pli bona estas OGS, ĉu? 

Unu el go-amikoj, Algis sugestis min, ke utila estas sur-reta ludejo 
OGS. Tie jam longe ekzistas esperatejo. Mi nun prove ekludas en 
“ŝtupetaroj”. 

 

Alklaku ĉi tie. Kaj apreros “menuo”.  
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Oni devus legi anglan lingvon por kompreni la sistemon. Tamen mi 
sentas, ke la esperantigo estas tre bona. 
La nove-venanto ne povas aranĝi sian rangon. Mi ne sugestas vin 

“ludi” kun “komputilo”j, ĉar, laŭ mia sento, ili ŝajnas pli fortaj ol liaj 
rangoj. Bonvole venu kaj alklaku la nomon de ludanto, kun kiu vi volas 
ludi, kaj en la aperonta malgranda fenestro, “defiu”!     MORI Hitosi 
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Pura GOo - Klarigo de la reguloj 

 La regularo estas tre simila al ordinara regularo, la japana aŭ ĉina, escepte pri la 

finigo. Esenca estas nombro de vivaj ŝtonoj, ne teritorio. Vidu diagramon 8. 
 Evitante la koncepton de “teritorio”, la regularo fariĝas facile komprenebla por 

komencantoj. 
 [La celo de la ludo] Fine oni nombri la nigrajn ŝtonojn kaj blankajn ŝtonojn sur 

tabulo, kaj venkas tiu, kiu ŝtonmetis pli multe. 
(1) Ludantoj, Nigro kaj Blanko, ekde Nigro alterne metas unu ŝtonon kun sia 

koloro sur la krucpunkton. 
{Diagramo 1.} 

    Amikaj ŝtonoj estas “ligitaj” se ili estas najbaraj sur linio. 
{Diagramo 2.} Ŝtonoj markitaj kun “a” estas ligitaj, kaj Ŝtonoj markitaj kun “b” 
estas ligitaj. Ŝtonoj markitaj kun “c” estas ne ligitaj. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Diagramo 1.              Diagramo 2. 
 
(2) Se unu ludanto per siaj ŝtonoj sieĝas kontraŭulan ŝtonon aŭ grupon de ligitaj 

ŝtonoj, li forkaptas la ŝtonon aŭ la grupon. 
{Diagramo 3} Se Nigro metas ŝtonon sur punkton “a”, li forkaptas la blanka(j)n 
sieĝita(j)n ŝtono(j)n. 
{Diagramo 4} Post la forkapto de Nigro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramo 3.             Diagramo 4. 
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(3) Oni ne povas meti ŝtonon tien, kie estas antaŭe sieĝita de kontraŭulo, escepte 
kiam oni forkaptas kontraŭulan ŝtonon. 

{Diagramo 5.} Por Nigro, la punktoj “a” estas antaŭe sieĝitaj, do por Nigro estas 
malpermesite estas ŝtonmeti sur punktojn “a”. 
{Diagramo 6.} Tamen en la kazoj, Nigro forkaptas blankajn ŝtonojn samtempe, 
povas ŝtonmeti sur punktojn “a”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramo 5.               Diagramo 6. 
 

(4) Kie ambaŭ ludantoj povas alterne forkapti kontraŭulan ŝtonon, malpermesite 
estas rekapti, tuj post la kontraŭula forkapto. 

{Diagramo 7.} 
Nun Blanko metis ŝtonon markitan “a”, forkaptante nigran ŝtonon sidinta sur “b”. Ĉi 
tiam por Nigro estas malpermesite tuj rekapti la blankan ŝtonon “a”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagramo 7.                 Diagramo 8. 
 

(5) Oni povas “pasi” laŭvole. (Post la paso, se la kontraŭulo ŝtonmetas, oni povas 
rekomenci ŝtonmeti.) 
Kiam ambaŭ ludantoj sinsekve pasas, la ludo finiĝas.  
{Diagramo 8.} 

 
En la kazo, nombro de nigraj ŝtonoj estas 24, kaj blankaj ŝtonoj estas 21, do Nigro 
venkis je 3 ŝtonoj. 
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人は様々なゲームで楽しむ８ 

Homoj ĝuas diversajn ludojn 8 

チェス（Ŝako） 

 私は、大昔にチェスは 1-2 回はやったことはあるが、関心もないので、その後はやったことは

ない。将棋の羽生さんは、チェスでも世界レベルだというから、将棋が出来る人なら、駒の動

きはほぼ同様だから、それなりに指せるようになるのかもしれない。 

 さて下の写真は、ネパールの真ん中あたりの町バンディプールという町で撮影したもの。真

昼間、店の軒下に人だかりがしている

ので近寄ってみたら、チェスをしている

のだった。周りには数人が、立って見て

いた。ネパールは、イギリスの半植民

地だったから、チェスなのだろう。 

印象的だったのは、その町の通りを、

女性が数人、ブロックを背中に括り付け

て、坂を下り、また登って来ては運んで

いたことだ。こういう重労働は、日本な

ら男の仕事だが、ここでは、女の仕事に

なっていた。貧しさゆえか、またカースト

とも関係があるのか、そのへんはわからないが、女が重労働をしているかたわら、男は、手持

無沙汰にチェスに興じているという対照が印象的だった。ネパールでは総じて、女は働き、男

は遊んでいる。 

 

○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○―●―○― 

Japana Esperantista Go-Asocio (JEGA) 日本エスぺランチスト囲碁協会 

Esperantista Go-Ligo Internacia (EGLI) 世界エスぺランチスト囲碁協会 

UEA-konto: egli-f 

Retejo： http://jega.shisyou.com/jega/index.html 

Adreso： 2-13-3 Ootone, Maebaŝi, Gunma, Japanio, 371-0825, Japanio  

Ĉe HORI Jasuo ３７１－０８２５ 群馬県前橋市大利根町２-１３-３ 堀泰雄方 

retadreso： hori-zonto@water.sannet.ne.jp 電話：027-253-2524 


